VEDTEKTER
1. Foreningens navn:
Musikkteaterforum.
2. Formål
Musikkteaterforum er en upolitisk ideell Forening/Lag/Innrettning for alle som arbeider profesjonelt
med musikkteater.
• Foreningen skal tilby medlemmene kompetansehevende tiltak og informasjon som er relevant for
deres virke.
• Foreningen skal arbeide for å styrke medlemmenes interesser der det er formålstjenlig.
• Foreningen skal arbeide for å styrke musikkteater som kunstform.
3. Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar
for gjeld.
4. Medlemskap
Rett til medlemskap har enhver person som enten:
a) Har fullført minimum 3 årig godkjent kunstnerisk utdanning på høyskolenivå og/eller
fagskolenivå.
b) Kan dokumentere minimum 2 års sammenhengende profesjonelt kunstnerisk virke som
hovedinntekstkilde.
c) Er dokumentert student ved en kunstfaglig høyskole og/eller fagskole i Norge, eller tilsvarende
utdannelse i Norden og verden forøvrig.
Som medlem i foreningen kan opptas musikalartister, musikere, regissører, dansere, skuespillere,
rekvisitører, komponister, inspisienter, librettister, produsenter og andre som jobber med
musikkteater.
Søknad om medlemskap behandles av daglig leder.
4.1. Medlemmenes plikter
Medlemmene plikter:
a) å følge de avtaler foreningen - selv eller gjenom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner - inngår
på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og lovgivning.
b) på forespørsel å gi opplysninger som dokumenterer at kunstnerisk virke utøves.
4.2. Opphør av medlemskap
Søkere som fyller forutsetningene kan nektes medlemskap hvis de anses å ha en fremtredende
primærinteresse i en konkurrerende organisasjon/forening.
4.3. Utmeldelse
Utmeldelse av alle kategorier medlemskap skal skje skriftlig til:
• 01. juli hvert år.
• 01. januar hvert år.
4.4 Tap
Et medlem mister sitt medlemskap i MTF hvis vedkommende:
a) ikke betaler kontingent innen 2.mnd etter betalingsfrist, trass skriftlige oppfordringer.
b) Proffesjonelt medlemskap: over en periode på 3 år ikke har vært aktiv som utøvende i sitt
kunstneriske virke.

4.5. Eksklusjon
Styret kan med 2/3 flertall ekskludere et medlem hvis medlemmet bevisst motarbeider foreningen
eller dens formål, eller øvrig opptrer i strid med foreningens vedtekter eller lovlige vedtak.
Eksklusjon medfører øyeblikkelig tap av alle rettigheter i foreningen.
4.6. Æresmedlemmer
Årsmøtet kan, etter forslag fra styret, velge personer som har hatt spesiell betydning for forumet,
kunsten eller musikkteatret, til æresmedlemmer.
4.7. Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
5. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis med forfall 2 ganger pr år.
1. 1. august
2. 1. februar
5.1. Betalingsfrist
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2. mnd. etter forfall har ikke stemmerett eller
andre rettigheter, og ansees som uttrådt av Musikkteaterforum.
Et uttrådt medlem, kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
6. Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta godtgjørelse for sine verv.
7. Årsmøte/Generalforsamling
Årsmøte ledes av valgt møteleder. Møteleder behøver ikke å være medlem av Musikkteaterforum.
a) Årsmøte er foreningens høyeste myndighet, og holdes årlig innen utgangen av mai.
b) Årsmøte innkalles av styret med minst 1. måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved
offentlig kunngjøring.
c) Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.
d) Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
e) Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media
til å være tilstede.
f) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
7.1. Stemmegiving på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
7.2. Valg
Årsmøte er vedtaksført med antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn
èn stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.
• Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag.
• Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.
• Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige
kandidater som det velges ved vedkommende avstemning.
• Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, anses som ikke
avgitt.
•

• Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
• Når det ved valg skal velges flere kandidater ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige
kandidatene, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
7.3. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
• Velge ordstyrer
• Vedta dagsorden
• Behandle Musikkteaterforums årsmelding for perioden
• Behandle Musikkteaterforums regnskap for perioden
• Behandle og gjøre vedtak i alle forhåndsmeldte saker og innkomne forslag
• Fastsette kontingent
• Vedta Musikkteaterforums budsjett for neste periode.
• Velge:
a) Styre
b) Valgkomite
7.4 Ekstraordinært årsmøte/generalforsamling
• Ekstraordinært årsmøte/generalforsamling holdes når styret bestemmer det, eller minst en
tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
• Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minimum 1. mnd. varsel.
• Ekstraordinært årsmøte kan behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.
8. Grupper/avdelinger
Musikkteaterforum kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av
oppnevnte tillitspersoner eller av valgt styrer.
• Musikkteaterforums årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse
skal organiseres og ledes.
• For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Musikkteaterforum, og avdelinger/
grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Musikkteaterforum utad uten styrets
godkjennelse.
9. Styret
• Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer.
Styret består av styreleder, nestleder og to styremedlemmer som velges av
generalforsamlingen, samt daglig leder i Musikketaterforum. Styret konstituerer seg selv.
• Det velges også to varamedlem med møterett i styret. Varamedlem har stemmerett i styret når
vedkommende er innkalt som stedfortreder for et annet styremedlem.
• Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Føre protokoll fra møtene.
3. Inkalle til årsmøte/generalforsamling og forberede de saker som skal opp til behandling.

4. Tilsette forbundets funksjonærer og fastsette arbeidsvilkår og honorar/lønn for disse.
5. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks
for disse.
6. Administrere og føre nødvendig kontroll med Musikkteaterforums økonomi i henhold til de til
enhver tid gjeldende instrukser, vedtak og bestemmelser.
7. Utnevne jury, inkl. juryleder, for Musikkteaterprisen og Æresprisen i Musikkteater, bestående av
totalt 5 personer. Juryen oppnevnes for 2 år av gangen med valg i alternerende år, og har som
formål å utpeke mottakere av Musikkteaterprisen og Æresprisen i følge prisenes statutter.
8. Representere Musikkteaterforum utad.
9. Styret skal holde møte når styrelederen forlanger det, eller et flertall av styrets medlemmer
forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
10. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
11. Økonomi
Ved et evt. overskudd i Musikkteaterforum skal midlene gå direkte tilbake til foreningens
virksomhet, og tilbud til medlemsmassen.
12. Regnskap og revisjon
Regnskapet avsluttes den 31. desember hvert år og forelegges årsmøtet/generalforsamlingen.
Foreningen er ikke revisjonspliktig.
13. Oppløsning
Oppløsning av Musikkteaterforum kan kun behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/
generalforsamling med minst 2/3 flertall.
Ved oppløsning skal et evt. overskudd dekke alle utestående økonomiske krav.
Ved oppløsning må det i oppløsningsvedtaket avgjøres hva som skal skje med det resterende av
foreningens samlede midler.
14. Sammenslutning
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Musikkteaterforum. Vedtak
om sammenslutning og nødvendig vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring.

